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Tsjernelsje
Voorwoord
Zo net na de paasdagen is het weer tijd voor een Tsjernelsje. We hopen uiteraard dat de
kinderen, ondanks de taalbarrière, toch iets mochten meekrijgen van de paasboodschap opdat
ook zij de Heere mogen leren kennen als Zaligmaker.
Tijdens de paasdagen heeft u toch de tijd gehad om input te leveren voor dit Tsjernelsje.
Ditmaal zelfs een stukje in het Russisch van één van de kinderen! Wat leuk dat ook zij op deze
manier een aandeel hebben in de totstandkoming van dit Tsjernelsje. Verder vindt u weer een
aantal verslagen en natuurlijk de foto's. Ditmaal dan ook een leuk verslag van het Zwemfestijn in
Rhenen door één van de vrijwilligers. Natuurlijk hebben we ook weer aan onze gasten gedacht.
We wensen u weer veel lees- en kijkplezier toe en kijken weer uit naar uw bijdragen!
Wilma & Mijndert
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10 april 19.45 Sing-in in het Dorpshuis
13 april 9.45 tot 17.00 uur Ouwehand
15 april 17.45 uur Circus
17 april 12.00 zwemmen
18 april 09.30 uur kerkdienst HHG Elst (Utr.)
24 april 16.00 tot 20.00 uur afscheidsfeest.
25 April 18.00 uur afscheidsdienst PKN Elst (Utr.)
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Van de redactie
Wist u dat

Wist u dat…..
- sommige gasten ook de clubavonden bezochten?
- zij dit enorm gezellig vinden?
- dat we er daar achter kwamen dat ze heel erg van patat houden?
- dat ook de frikandellen niet aan te slepen waren?
- bowlingapparatuur ook in het Russisch in te stellen zijn?
- de kinderen daardoor ineens heel gek naar het scherm keken?

Van de activiteitencommissie
Van de Activiteitencommissie.

-

D.v dinsdag 13 april hopen we naar Ouwehand te gaan. We vertrekken om 9.45 uur en
hopen om 17.00 uur weer terug te zijn. Jullie kunnen de kinderen dan weer bij de
Christinastraat afhalen.
Tussen de middag krijgen ze patat en drinken. U hoeft ze geen snoep mee te geven,
want daar zorgen wij voor. Wel mag u ze wat fruit en wat drinken meegeven. En
misschien handig: een handdoek en droge (en schone natuurlijk) sokken.

-

D.v. donderdag 15 april hopen we naar het circus te gaan, vertrek is om 17.45 uur
vanaf de Christinastraat.
D.v. zaterdag 17 april hopen we weer te gaan zwemmen. Vertrek is weer om 12.00 uur
vanaf de Christinastraat en om 14.00 uur hopen we daar weer te arriveren.
Zaterdagavond is er een Sing- in in de grote zaal van het dorpshuis. De zaal is open
vanaf 19.15 uur en de aanvang is om 19.30 uur. Op deze avond zullen er ook Russische
liederen ten gehore worden gebracht.

-

Alvast een oproep voor de afscheidsmiddag/avond: Als iemand nog wat speciaals wil doen
tijdens het officiële gedeelte, dan willen wij dat graag van te voren weten. Wilt u dit dat even
melden via de mail of per telefoon aan Gretha van Wolfswinkel. C.wolfswinkel2@kpnplanet.nl
(471106)
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Voor de Russische kinderen
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Zwemmen in Rhenen
De kinderen uit Wit-Rusland hebben al de nodige activiteiten achter de rug en zullen
waarschijnlijk nog veel dingen gaan doen. En dat is allemaal heel fijn en gezellig.
Maar ik geloof vast dat het zwemmen als een hoogtepunt mag worden gezien. Wat
een uitgelaten stel in het zwembad in Rhenen op zaterdag 27 maart. En niet alleen
de kinderen, ook voor de leiding leek het te gelden dat ze voor het eerst in een
zwembad kwamen. Maar dat is niet zo moeilijk uit te leggen. Immers je wordt
vanzelf wel uitgelaten als je met zo’n stel genietende kinderen op pad bent.
Uiteraard niet in het diepe, want de meeste kinderen kunnen niet zwemmen en ik
weet van mijn bezoeken aan Wit-Rusland dat een zwembad niet aan de orde is.
Leren zwemmen, zoals we dat hier kennen, is er dan ook niet bij.
Des te meer reden voor de kinderen om te genieten van het plezier om even
helemaal uit je bol te gaan.
En mocht dat even niet lukken, dan waren daar de oergeluiden van Albert er wel om
het “uit-je-bol-gaan” te stimuleren. En de kinderen namen die geluiden zonder
problemen over.
Via de vele foto’s die er zijn gemaakt kunnen u en jij een indruk krijgen van de
zwemmiddag.
17 april gaan we nog een keer. Ik merk dat ik me daar al weer op verheug.
Dank aan zwembad Rhenen voor hun medewerking.

Chris Innemee
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Verjaardag Nastia en Natasha
Op 30 maart was er feest in de huizen van de familie Groenendijk en bij de familie Krab, want “onze”
Rusjes waren jarig: Nastia en Natasha werden alle twee 10 jaar.
En op een feestje hoort natuurlijk wat lekkers, en dus mochten ze uitdelen op school.
Ze hadden heerlijke cakejes met een parapluutje en een paar spekjes en dat werd goed ontvangen.
Wij, als gastmoeders, moesten maar even naar voren komen om de kinderen toe te spreken, dus Jeannet
mocht speechen (daarom kreeg ik de opdracht om te schrijven voor het Tsjernelsje).
Nadat Jeannet klaar was met haar speech mochten de cakejes worden uitgedeeld.
Na nog wat foto’s maken namen wij onze eigen Nederlandse kinderen mee naar huis om nog wat klaar
te maken voor het kinderfeest. Want we hadden natuurlijk een kinderfeestje op z’n Hollands.
De kaartjes waren ‘s zaterdags al bij het zwemmen uitgedeeld en om kwart over 3 kon het feest
beginnen. In totaal waren er 14 Rusjes, Lineke, Annelise, Marlinde, juf Valentina en juf Liudmila.
Bij Jeannet aangekomen werden de jassen en tassen opgehangen. De jarige jetten zetten hun tassen met
cadeautjes netjes neer en ze doken met z’n allen rond de piano. Naar de tassen met cadeautjes werd
niet meer gekeken.
Dus gingen wij de taart klaar maken (die mooie taart waar we uren voor in de keuken hadden gestaan
volgens de juffen), kaarsjes erop en nadat iedereen de taart bewonderd had gingen we de taart
aansnijden. Alle 17 kinderen vonden een plekje aan de tafel, de keuken was volledig gevuld! Daar
hebben we ook Happy Birthday gezongen en een keer of 10 keer hoera geroepen!
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Ondertussen gingen wij bij de juf en tolk in de kamer zitten om gezellig te kletsen. De kinderen
vermaakten zich wel. Maar na een tijdje kwam er zowaar ééntje van tafel (een Hollands kind) en zei:
"Mam, gaan we nog wat anders doen want de taart en het drinken is allang op hoor!". Een halve klas
kinderen was dus tot die tijd gedisciplineerd aan tafel blijven zitten. Dus toen was het tijd om wat te
gaan doen. Dus tafel afruimen en het was tijd voor de cadeautjes. Wat een hoge stapel hadden ze alle
twee. Er was goed over nagedacht want het waren allemaal platte cadeautjes, zodat alles kan
mee naar huis kan.

Namens Jeannet en ondergetekende ook heel erg bedankt voor de cadeautjes want dat was voor de
dames toch wel de kers op de slagroom van de taart.
Daarna gingen we met een speurtocht naar ons huis (familie Krab), want Jeannet heeft dan een grote
keuken, bij ons is een grote tuin. Helaas regende het toen we uiteindelijk allemaal gearriveerd waren,
dus maar gauw een DVD van Buurman en Buurman op gezet.
Nadat het droog werd is iedereen toch naar buiten gegaan: op de trampoline, de schommels, er waren
twee zakken voor het zaklopen en een groot touw om touwtje te springen. Er werd druk gesprongen op
de trampoline, het zaklopen werd ook wel gedaan maar was minder favoriet. Je kon tijdens het spelen
ook merken dat de kinderen weinig conditie hebben overal hoorde je gehijg en gepuf.

Na al dat gespeel werd het ook tijd om de inwendige mens te gaan voorzien, dus gingen we weer met
onze 17 kinderen naar de patat eten, ze konden kiezen uit een patat met frikandel of kroket. Het was
een gezellige bende zo met elkaar en er is geen onvertogen woord gevallen. Er werd heerlijk gegeten
door allemaal. Als afsluiter gingen we thuis nog een ijsje eten en toen was het tijd om ze allemaal naar
huis te brengen.
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Het was een heerlijk gezellig feest en we hebben genoten van de gezellige drukte van de Rusjes. En we
waren het er ook wel over eens dat je minder werk hebt aan een Russische verjaardag dan met een
Hollands feestje met 6 kindjes. Dit was echt appeltje eitje!
Groeten van Jeannet en Lianne

Oorbellen
In Tsjernelsje nummer 6 hebben wij tot onze grote spijt het stukje van Dasha vergeten.
Hierbij alsnog het hele stukje en een stukje voor Dasha in het Wit-Russisch.
Hallo Dasha,
Het spijt ons heel erg dat we jou stukje in het vorige Tsjernelsje niet geplaatst hebben.
In alle haast hadden we het niet gezien.
SORRY,SORRY,SORRY,SORRY,SORRY,SORRY!!!!
We hebben het hele stuk opnieuw in dit Tsjernelsje gezet.
Heel erg bedankt dat je een stukje geschreven hebt, we vinden het heel leuk.
Groetjes Mijndert & Wilma
Привет Даша,
Мы очень сожалеем, что твой рассказ не попал в прошлый номер Tsjernelsje. Просто в спешке
мы его не заметили.
ПРОСТИ НАС!!!
Мы напечатали все по-новой и поместили твой рассказ в Tsjernelsje.
Большое спасибо за то, что ты написала, нам очень понравилось.
Майндерт и Вилма
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Dè dag…
Wat kun je uitkijken naar dè dag….
Of je nu in Nederland woont, of in Rusland, als kind kun je je verheugen op een gebeurtenis, met spanning
uitkijken naar, en kun je niet wachten totdat het ‘Zavtra’ is!!
Je gaat naar bed want morgen….
Je hebt al gevraagd hoe laat we gaan, en dan is daar dè dag…
Donderdag 1 april: ja, inderdaad direct na ontbijt in de machina…op weg naar de juwelier! Want het is dè
dag van…oorbellen laten zetten, gaatjes prikken!!
Hoe kan het ook anders; je komt èn in Holland èn in een gezin met merendeel vrouwen…met oorbellen!!
En met een gezonde spanning staan we dan daar, in een bling-bling winkel,o, zo mooi!! Eerst maar even de
vitrine kasten en dan is daar die mevr. en vraagt of ze wat voor ons kan betekenen! En òf ze dat kan!!
Om te beginnen zoeken we een mooie kleur uit! Het lijken wel diamanten;
zò bling-bling! Dasha kiest voor de kleur lichtblauw.
Boven op de tafel zitten en afwachten totdat de mevr. het apparaatje klaarmaakt met de diamant erin. Dat
is dan toch wel een spannend moment, want nu gaat het gebeuren…je hebt je verheugd op dèze
gebeurtenis…
Oorlelletje schoonmaken, met stift een stipje, andere oor idem. “Wie kan er tot 3 tellen in het Russische?”
Nah daar gingen we: “adjien, dva, trie..”.Pats!!! Ahhhhh…da’s 1, en in het zelfde tempo ook nr. 2!!!
En…de opluchting straalt van ‘t gezichtje!!! Kijken in de spiegel; Zò mooi, met zùlke diamanten…..
We krijgen de ‘instructies’ mee en glimmend van oor tot oor (letterlijk en figuurlijk!?) stappen we de blingbling-winkel uit!!
Wat kùn je uitkijken naar een gebeurtenis, wat kùn je uitkijken naar dè dag!! Wat kun je nù
genieten van de gebeurtenis op dèze dag in Holland!
En wat kun je nog vaak terugdenken aan deze dag,
wanneer je voor de spiegel staat in het verre Rusland
en kijkt naar de ‘diamanten’ in je oor!!
Een diamant….voor een Kostbare Parel !!!!
Hartelijke groeten vanaf het Pieterpad!!
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Я, Даша Чмуневич, хотела проколоть уши с 5 лет. Это была
моя мечта. Здесь в Голландии мне предложили это
сделать. Сначала я боялась, но мне сказали, что это не
больно. Сегодня утром моя голландская мама Мейташа , я
и мои голландские сёстры Esther и Femke поехали
прокалывать мне уши. Я выбрала голубые серёжки и моя
мечта осуществилась!

